
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Estratégico 2010 - 2014Plano Estratégico 2010 - 2014
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judiciário CearensePoder Judiciário Cearense
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

    
ESTADO DO CEARÁESTADO DO CEARÁESTADO DO CEARÁESTADO DO CEARÁ    
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO    

TRIBUNAL DE JUSTIÇATRIBUNAL DE JUSTIÇATRIBUNAL DE JUSTIÇATRIBUNAL DE JUSTIÇA    

    

    

RESOLUÇÃO Nº 02 / 2010, de 21 de janeiro de 2010RESOLUÇÃO Nº 02 / 2010, de 21 de janeiro de 2010RESOLUÇÃO Nº 02 / 2010, de 21 de janeiro de 2010RESOLUÇÃO Nº 02 / 2010, de 21 de janeiro de 2010    
(Publicada no Diário da Justiça Nº 18 em 27 de janeiro de 2010, páginas 3(Publicada no Diário da Justiça Nº 18 em 27 de janeiro de 2010, páginas 3(Publicada no Diário da Justiça Nº 18 em 27 de janeiro de 2010, páginas 3(Publicada no Diário da Justiça Nº 18 em 27 de janeiro de 2010, páginas 3----4)4)4)4)    

    

    

O TRIBUNALO TRIBUNALO TRIBUNALO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de sua 

competência legal, por decisão unânime de sua composição plenária, em sessão 

ordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2010, e 

CONSIDERANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Resolução n.º 70, de 18 de março de 2009, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão 

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário;  

 CONSIDERANDO  CONSIDERANDO  CONSIDERANDO  CONSIDERANDO a meta nacional de nivelamento n.º 1 estabelecida 

pelo Conselho Nacional de Justiça,  que consiste na necessidade dos tribunais 

indicados nos incisos de II a VII do Art. 92 da Constituição Federal desenvolverem 

e/ou alinharem planejamento estratégico plurianual (mínimo 05 anos) aos objetivos 

do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial; 

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO a importância da ferramenta Planejamento 

Estratégico, que pressupõe um intenso conhecimento do organismo da instituição e 

das influências por ele recebidas das mudanças do ambiente nos aspectos políticos, 

econômicos, sociais e tecnológicos, visando mantê-la sempre em condições de 

prestar serviço de qualidade ao jurisdicionado; 

CONSIDERANDO,CONSIDERANDO,CONSIDERANDO,CONSIDERANDO, ainda,    a observância ao princípio constitucional da 

eficiência no serviço público, 

RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

Do Planejamento e da Gestão EstratégicaDo Planejamento e da Gestão EstratégicaDo Planejamento e da Gestão EstratégicaDo Planejamento e da Gestão Estratégica    

Disposições GeraisDisposições GeraisDisposições GeraisDisposições Gerais    

Art. 1º. Fica instituído o Plano Estratégico do Poder Judiciário 

cearense para os anos de 2010 a 2014, constante do Anexo Único, sintetizado nos 
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seguintes componentes: 

I - Missão: Prover Justiça em busca da harmonia social. 

II - Visão: Ser reconhecido pela sociedade como modelo de 

instituição moderna, ética e que assegure o direito e a cidadania. 

III - Atributos de Valor para a Sociedade: 

a) celeridade; 

b) efetividade; 

c) acessibilidade; 

d) transparência; 

f) responsabilidade social e ambiental; 

g) imparcialidade; 

h) coerência. 

IV - 14 (quatorze) objetivos estratégicos, distribuídos em 7 (sete) 

temas: 

a) Excelência: 

Objetivo 1. Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva; 

b) Social e Ambiental: 

Objetivo 2. Exercer a responsabilidade socioambiental; 

c) Acesso à Justiça: 

Objetivo 3. Maximizar o acesso dos cidadãos à justiça; 

d) Suporte: 

Objetivo 4. Informar para conscientizar; 

Objetivo 5. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais; 

Objetivo 6. Fortalecer e harmonizar as relações entre poderes, 

setores e instituições; 

Objetivo 7. Melhorar a produtividade; 

Objetivo 8. Buscar a modernização contínua; 

Objetivo 9. Garantir o alinhamento estratégico em todas as 

unidades do Judiciário; 

e) Desenvolvimento Humano: 

Objetivo 10. Garantir a valorização dos magistrados e servidores; 
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Objetivo 11. Alinhar pessoas às demandas de prestação de 

serviços; 

f) Tecnologia da Informação; 

Objetivo 12. Automatizar e integrar procedimentos e sistemas; 

g) Financeiros: 

Objetivo 13. Assegurar recursos para a execução da estratégia; 

 h) Infraestrutura: 

Objetivo 14. Garantir infraestrutura adequada. 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

Da Implementação e do Acompanhamento do PlanoDa Implementação e do Acompanhamento do PlanoDa Implementação e do Acompanhamento do PlanoDa Implementação e do Acompanhamento do Plano    

Art. 2º. Cada objetivo está vinculado a, pelo menos, um indicador 

estratégico, o qual mostrará o progresso da instituição para o alcance do objetivo 

relacionado.  

§ 1º Os indicadores estratégicos estão desdobrados em metas 

anuais de curto (2010), médio (2011 e 2012) e longo (2013 e 2014) prazos; 

§ 2º A definição dos indicadores estratégicos pela Assessoria de 

Planejamento baseou-se na proposta do Conselho Nacional de Justiça; 

§ 3º Cada unidade responsável (vide ANEXO ÚNICO) deverá enviar 

mensalmente os indicadores estratégicos para a Assessoria de Planejamento, até o 

quinto dia útil do mês subsequente. 

Art. 3º. Os objetivos estratégicos serão operacionalizados através 

de projetos desenvolvidos pelas unidades administrativas e judiciárias do Poder 

Judiciário cearense. 

Parágrafo único. Os novos projetos considerados estratégicos 

deverão ser encaminhados à Assessoria de Planejamento para emitir parecer sobre 

a viabilidade e a relevância. Considera-se projeto estratégico, para efeito desta 

Resolução, aquele que estiver relacionado diretamente a, pelo menos, um dos 

objetivos. 

Art. 4º A Assessoria de Planejamento é o órgão responsável pelo 

acompanhamento dos projetos estratégicos. 

§ 1º As unidades do Poder Judiciário cearense responsáveis pela 

execução de projetos vinculados ao Plano Estratégico deverão enviar, até o quinto 

dia útil do mês subsequente, as atualizações ocorridas no mês anterior e as 

informações necessárias para o monitoramento dos projetos; 
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§ 2º Fica determinado que a cada trimestre sejam realizadas 

reuniões para a análise da estratégia, nas quais serão apresentados à Administração 

Superior do Poder Judiciário cearense o progresso dos indicadores e a execução dos 

projetos. 

Art. 5º A divulgação do Plano Estratégico será apoiada pela 

Assessoria de Comunicação.  

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

Disposições FinaisDisposições FinaisDisposições FinaisDisposições Finais    

Art. 6º Será procedida uma revisão no Plano Estratégico ao início de 

cada gestão, da qual participarão a Administração Superior do Poder Judiciário 

cearense e demais representantes de unidades e/ou entidades indicadas pela 

Presidência do tribunal. 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de 

Planejamento, com a aprovação do Presidente deste tribunal. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE----SE, REGISTRESE, REGISTRESE, REGISTRESE, REGISTRE----SE E CUMPRASE E CUMPRASE E CUMPRASE E CUMPRA----SE.SE.SE.SE.    

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 21 

de janeiro de 2010.  

 

Des. Ernani Barreira Porto – PRESIDENTE 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha 

Des. José Arísio Lopes da Costa 

Des. Ademar Mendes Bezerra 

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar 

Desa. Maria Iracema do Vale Holanda 

Des. José Mário dos Martins Coelho 

Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira 

Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira 

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes 

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva 
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Des. Francisco Sales Neto 

Desa. Maria Estela Aragão Brilhante 

Des. Francisco Gurgel Holanda 

Des. Francisco Pedrosa Teixeira 

Desa. Vera Lúcia Correia Lima 

Des. Francisco Barbosa Filho 

Des. Francisco Suenon Bastos Mota 

Des. Clécio Aguiar de Magalhães 

Des. Francisco Auricélio Pontes 

Des. Paulo Camelo Timbó 

Des. Emanuel Leite Albuquerque 

Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda 

Dr. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos, Juiz convocado para substituir o Des. 
Rômulo Moreira de Deus 

Dra. Lisete de Sousa Gadelha, Juíza convocada para substituir o Des. Celso 
Albuquerque Macêdo
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 
Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito 

do Poder Judiciário cearense e dá outras providências. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

ANEXO ÚNICOANEXO ÚNICOANEXO ÚNICOANEXO ÚNICO    
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PODER JUDICIÁRIO 
 
Missão:Missão:Missão:Missão:    
 
Prover Justiça em busca da harmonia social. 
 
Visão:Visão:Visão:Visão:    
 
Ser reconhecido pela sociedade como modelo de instituição moderna, ética e que 
assegure o direito e a cidadania. 
 
Atributos de Valor para a Sociedade:Atributos de Valor para a Sociedade:Atributos de Valor para a Sociedade:Atributos de Valor para a Sociedade:    
    
• Celeridade 
• Efetividade 
• Acessibilidade 
• Transparência 
• Responsabilidade social e ambiental 
• Imparcialidade 
• Coerência 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Índice de satisfação do cliente. 
 

MetaMetaMetaMeta  

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase * 

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Aumentar para 70% a satisfação do cliente, até 2014 Aumentar para 70% a satisfação do cliente, até 2014 Aumentar para 70% a satisfação do cliente, até 2014 Aumentar para 70% a satisfação do cliente, até 2014     Índice da Índice da Índice da Índice da 
Satisfação do Satisfação do Satisfação do Satisfação do 
ClienteClienteClienteCliente    55550%*0%*0%*0%*    53%53%53%53%    56%56%56%56%    60%60%60%60%    65%65%65%65%    70%70%70%70%    

                (*) Estimado com base em pesquisa de confiança realizada em 2008 pela Associação dos   
                     Magistrados Brasileiros (AMB). 
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Tema: Tema: Tema: Tema:     
 
Excelência. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva.  
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Assegurar decisões céleres, porém bem construídas e bem elaboradas, para que 
sejam definitivas e não transitórias. A efetividade deve ser prioritária. Atentar não 
apenas para o julgamento, mas também para o cumprimento da sentença. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento (1º grau, 2º grau, Turmas 
Recursais e Juizados Especiais); 
• Taxa de Congestionamento na fase de execução (1º grau e Juizados Especiais).  
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
    
OBS.:OBS.:OBS.:OBS.: Os indicadores acima medem apenas a celeridade da prestação jurisdicional. 
A efetividade da prestação jurisdicional, também contemplada neste objetivo 
estratégico, é mensurada através do índice de satisfação do cliente, indicador 
relacionado à Visão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
 

MetaMetaMetaMeta  

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase* 

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Reduzir para Reduzir para Reduzir para Reduzir para 66665555%%%% a taxa de congestionam a taxa de congestionam a taxa de congestionam a taxa de congestionamento, até 2014 ento, até 2014 ento, até 2014 ento, até 2014     Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
2º grau2º grau2º grau2º grau    89,90%89,90%89,90%89,90%    85%85%85%85%    80%80%80%80%    75%75%75%75%    70%70%70%70%    65%65%65%65%    

4444    

Reduzir para 42% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 42% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 42% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 42% a taxa de congestionamento, até 2014     Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
na fase de conhena fase de conhena fase de conhena fase de conhe----    
cimento 1º grau cimento 1º grau cimento 1º grau cimento 1º grau     

67,40%67,40%67,40%67,40%    62%62%62%62%    57%57%57%57%    52%52%52%52%    47%47%47%47%    42%42%42%42%    
6666    

ReduzReduzReduzReduzir para 62% a taxa de congestionamento, até 2014ir para 62% a taxa de congestionamento, até 2014ir para 62% a taxa de congestionamento, até 2014ir para 62% a taxa de congestionamento, até 2014    Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
na fase de na fase de na fase de na fase de 
execução 1º grau execução 1º grau execução 1º grau execução 1º grau     

82%82%82%82%    79%79%79%79%    75%75%75%75%    71%71%71%71%    67%67%67%67%    62%62%62%62%    
4444    

Reduzir para 54% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 54% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 54% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 54% a taxa de congestionamento, até 2014     Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
Turmas RecursaisTurmas RecursaisTurmas RecursaisTurmas Recursais    64%64%64%64%    63%63%63%63%    62%62%62%62%    60%60%60%60%    57%57%57%57%    54%54%54%54%    

4444    

Reduzir para 50% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 50% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 50% a taxa de congestionamento, até 2014 Reduzir para 50% a taxa de congestionamento, até 2014     Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
na fase de conhena fase de conhena fase de conhena fase de conhe----    
cimentocimentocimentocimento Juizados  Juizados  Juizados  Juizados 
EspeciaisEspeciaisEspeciaisEspeciais    

62,6%62,6%62,6%62,6%    61%61%61%61%    58%58%58%58%    55%55%55%55%    52%52%52%52%    50%50%50%50%    
4444    

Reduzir para Reduzir para Reduzir para Reduzir para 65%65%65%65% a taxa de congestionamento, até 2014  a taxa de congestionamento, até 2014  a taxa de congestionamento, até 2014  a taxa de congestionamento, até 2014     Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de 
Congestionamento Congestionamento Congestionamento Congestionamento 
na fase de na fase de na fase de na fase de 
execução Juizados execução Juizados execução Juizados execução Juizados 
EspeciaisEspeciaisEspeciaisEspeciais    

87,3%87,3%87,3%87,3%    84%84%84%84%    80%80%80%80%    75%75%75%75%    70%70%70%70%    65%65%65%65%    
4444    

    Nota: Dados extraídos apenas do SPROC (Sistema Processual). 
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Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados: 
 

 
• Grupo de trabalho para a agilização da certificação do trânsito em julgado (SEJUD); 
• Padronização de procedimentos judiciais; 
• Unificação e disponibilização dos procedimentos de cálculos judiciais; 
• Centrais de conciliação, mediação e arbitragem; 
• Mutirão de sentenças. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Social e Ambiental. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Exercer a Responsabilidade Socioambiental. 
 
DDDDescrição do Objetivo:escrição do Objetivo:escrição do Objetivo:escrição do Objetivo:    
    
Incentivar e apoiar ações de gestão social e gestão ambiental, através dos 
magistrados em parceria com organizações públicas, privadas e não-
governamentais. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Número de ações sociais; 
• Número de ações voltadas para a preservação do meio ambiente. 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    

 

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Realizar pelo menos 3 ações sociais a cadaRealizar pelo menos 3 ações sociais a cadaRealizar pelo menos 3 ações sociais a cadaRealizar pelo menos 3 ações sociais a cada ano, até 2014. ano, até 2014. ano, até 2014. ano, até 2014.    Número de ações Número de ações Número de ações Número de ações 
sociaissociaissociaissociais    Não há Não há Não há Não há 

registrosregistrosregistrosregistros    
3333    3333    3333    3333    3333    

1111    

Aumentar para 6 o número de ações, até 2014.Aumentar para 6 o número de ações, até 2014.Aumentar para 6 o número de ações, até 2014.Aumentar para 6 o número de ações, até 2014.    Número de ações Número de ações Número de ações Número de ações 
voltadas para a voltadas para a voltadas para a voltadas para a 
preservação do preservação do preservação do preservação do 
meio ambientemeio ambientemeio ambientemeio ambiente    

2*2*2*2*    2222    3333    4444    5555    6666    
3333    

(*) Estimado com base nas ações identificadas considerando a Recomendação n.º 11/2007 do 
Conselho Nacional de Justiça. 
 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Sustentabilidade ambiental (ASPRES); 
• Coleta seletiva de resíduos sólidos (ASPRES); 
• Educação e audiências presídios (SETIN); 
• Plano de gerenciamento ambiental. 
(Vide ficha dos projetos n(Vide ficha dos projetos n(Vide ficha dos projetos n(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)o ANEXO 2)o ANEXO 2)o ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
    
Acesso à Justiça. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Maximizar o Acesso dos Cidadãos à Justiça. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Garantir justiça para todos, promovendo mais comodidade com a justiça mais 
próxima do cidadão. 
 
Indicadores Relacionados aIndicadores Relacionados aIndicadores Relacionados aIndicadores Relacionados ao Objetivo:o Objetivo:o Objetivo:o Objetivo:        
 
• Índice de atendimento à demanda (2º grau, 1º grau, Turmas Recursais, Juizados 
Especiais).  
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase* 

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014        Índice de Índice de Índice de Índice de 
atendiatendiatendiatendimento à mento à mento à mento à 
demanda 2º graudemanda 2º graudemanda 2º graudemanda 2º grau    50%50%50%50%    55%55%55%55%    60%60%60%60%    70%70%70%70%    85%85%85%85%    100%100%100%100%    

3333    

Aumentar para 150% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 150% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 150% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 150% o atendimento à demanda, até 2014    Índice de Índice de Índice de Índice de 
atendimento à atendimento à atendimento à atendimento à 
demanda 1º graudemanda 1º graudemanda 1º graudemanda 1º grau    130%130%130%130%    100%100%100%100%    110%110%110%110%    120%120%120%120%    135%135%135%135%    150%150%150%150%    

3333    

Aumentar para 130% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 130% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 130% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 130% o atendimento à demanda, até 2014    Índice de Índice de Índice de Índice de 
atendimeatendimeatendimeatendimento à nto à nto à nto à 
demanda Turmas demanda Turmas demanda Turmas demanda Turmas 
RecursaisRecursaisRecursaisRecursais    

84%84%84%84%    95%95%95%95%    105%105%105%105%    115%115%115%115%    125%125%125%125%    130%130%130%130%    
3333    

Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014Aumentar para 100% o atendimento à demanda, até 2014    Índice de Índice de Índice de Índice de 
atendimento à atendimento à atendimento à atendimento à 
demanda Juizados demanda Juizados demanda Juizados demanda Juizados 
EspeciaisEspeciaisEspeciaisEspeciais    

19%19%19%19%    30%30%30%30%    45%45%45%45%    60%60%60%60%    80%80%80%80%    100%100%100%100%    
3333    

 
PrPrPrProjetos Relacionados:ojetos Relacionados:ojetos Relacionados:ojetos Relacionados:        
 
• Garantir a descentralização do acesso dos cidadãos às certidões cíveis e criminais; 
• Sistema de mensagem judicial e administrativa; 
• Balcão de justiça e cidadania. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
ObjetiObjetiObjetiObjetivo Estratégico:vo Estratégico:vo Estratégico:vo Estratégico:        
 
Informar para Conscientizar. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Comunicar, com clareza e transparência, para conscientizar o cidadão sobre o papel 
e o funcionamento do Judiciário.  
    
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
    
• Índice de inserções institucionais na mídia; 
• Índice de matérias institucionais positivas. 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
 

MetaMetaMetaMeta  

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos  

AumentarAumentarAumentarAumentar para 260 o número de inserções institucionais na  para 260 o número de inserções institucionais na  para 260 o número de inserções institucionais na  para 260 o número de inserções institucionais na 
mídia, até 2014.mídia, até 2014.mídia, até 2014.mídia, até 2014.    

Índice de inserções Índice de inserções Índice de inserções Índice de inserções 
institucionais na institucionais na institucionais na institucionais na 
mídiamídiamídiamídia    

240240240240    242242242242    245245245245    248248248248    254254254254    260260260260    

1111    

Obter Obter Obter Obter 80808080%%%% de matérias institucionais positivas, até 2014.  de matérias institucionais positivas, até 2014.  de matérias institucionais positivas, até 2014.  de matérias institucionais positivas, até 2014.     
Índice de matérias Índice de matérias Índice de matérias Índice de matérias 
institucionais institucionais institucionais institucionais 
positivaspositivaspositivaspositivas    58%58%58%58%    60%60%60%60%    64%64%64%64%    68%68%68%68%    74%74%74%74%    80%80%80%80%    

5555    

    
 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Revitalização e recuperação do prédio histórico do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (ASPRES); 
• O Judiciário cearense vai à comunidade (SEGER); 
• Justiça e o cidadão; 
• Justiça na mídia; 
• Portal da transparência. 
(Vide ficha dos projetos no ANEX(Vide ficha dos projetos no ANEX(Vide ficha dos projetos no ANEX(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)O 2)O 2)O 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Reavaliar as necessidades reais de despesa, implantar controles efetivos e 
sensibilizar magistrados e servidores para a eliminação de desperdícios. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Eficiência Operacional; 
• Eficiência na arrecadação de receitas.  
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
 

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Diminuir para R$ 376,11 o valor da despesa por processo, até Diminuir para R$ 376,11 o valor da despesa por processo, até Diminuir para R$ 376,11 o valor da despesa por processo, até Diminuir para R$ 376,11 o valor da despesa por processo, até 
2014.2014.2014.2014.    Eficiência Eficiência Eficiência Eficiência 

OperacionalOperacionalOperacionalOperacional    
387,74387,74387,74387,74    385,41385,41385,41385,41    383,1383,1383,1383,1    380,8380,8380,8380,8    378,52378,52378,52378,52    376,11376,11376,11376,11    

4444    

Aumentar para 55% a relação receitas/despesas, até 2014.Aumentar para 55% a relação receitas/despesas, até 2014.Aumentar para 55% a relação receitas/despesas, até 2014.Aumentar para 55% a relação receitas/despesas, até 2014.    Eficiência na Eficiência na Eficiência na Eficiência na 
arrecadação de arrecadação de arrecadação de arrecadação de 
receitasreceitasreceitasreceitas    0,50,50,50,5    0,510,510,510,51    0,520,520,520,52    0,530,530,530,53    0,540,540,540,54    0,550,550,550,55    

4444    

 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Manual do Fornecedor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (SEFIN); 
• Sistemática de abastecimento e manutenção de veículos (SECAD); 
• Redução dos estoques de almoxarifado (SECAD); 
• Renovação da frota (SECAD). 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.  
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Buscar parcerias com entidades públicas, privadas, comunidades, outras instâncias 
do Judiciário, além de outros poderes constituídos, visando cooperações mútuas e 
resultados para todas as partes envolvidas. 
  
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Número de parcerias formais em prol da justiça. 
(Vide ficha dos in(Vide ficha dos in(Vide ficha dos in(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)dicadores no ANEXO 1)dicadores no ANEXO 1)dicadores no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Obter 30 parcerias a cada ano, até 2014 Obter 30 parcerias a cada ano, até 2014 Obter 30 parcerias a cada ano, até 2014 Obter 30 parcerias a cada ano, até 2014     Número de Número de Número de Número de 
parcerias formais parcerias formais parcerias formais parcerias formais 
em prol da justiçaem prol da justiçaem prol da justiçaem prol da justiça    18181818    30303030    30303030    30303030    30303030    30303030    

2222    

 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Esporte como fator de integração (SEGER); 
• Formalização de parceiras para auferir novos recursos. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Melhorar a Produtividade. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Aumentar a relação entre produtos e serviços realizados e o número de 
colaboradores (magistrados e servidores), garantindo a qualidade e o foco na gestão 
por resultados. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Produtividade do magistrado (1º grau, 2º grau, Turmas Recursais e Juizados 
Especiais). 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
 

Meta Meta Meta Meta     
Indicador Indicador Indicador Indicador     

Linha de Linha de Linha de Linha de 
base base base base     

2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Aumentar em 20% a produtividade do magistrado, até 2014 Aumentar em 20% a produtividade do magistrado, até 2014 Aumentar em 20% a produtividade do magistrado, até 2014 Aumentar em 20% a produtividade do magistrado, até 2014     
Produtividade do Produtividade do Produtividade do Produtividade do 
magistrado 2º magistrado 2º magistrado 2º magistrado 2º 
graugraugraugrau    261261261261    272727270000    280280280280    291291291291    302302302302    313313313313    

2222    

Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014    
Produtividade do Produtividade do Produtividade do Produtividade do 
magistrado 1º magistrado 1º magistrado 1º magistrado 1º 
grau grau grau grau     1142114211421142    1160116011601160    1185118511851185    1210121012101210    1232123212321232    1256125612561256    

2222    

Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 10% a produtividade do magistrado, até 2014    
Produtividade do Produtividade do Produtividade do Produtividade do 
magistrado magistrado magistrado magistrado 
Juizados EspeciaisJuizados EspeciaisJuizados EspeciaisJuizados Especiais    

981981981981    1018101810181018    1038103810381038    1060106010601060    1080108010801080    1100110011001100    

2222    

Aumentar em 30% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 30% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 30% a produtividade do magistrado, até 2014Aumentar em 30% a produtividade do magistrado, até 2014    
Produtividade do Produtividade do Produtividade do Produtividade do 
magistrado magistrado magistrado magistrado 
Turmas RecursaisTurmas RecursaisTurmas RecursaisTurmas Recursais    163163163163    170170170170    178178178178    188188188188    200200200200    211211211211    

2222    

 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Gestão das tabelas processuais unificadas do CNJ (SEJUD);  
• Consultoria Interna. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Buscar a Modernização contínua. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Implantar instrumentos e mecanismos de gestão disponíveis na administração 
moderna e que sejam aplicáveis ao Judiciário cearense, visando a desburocratização 
e o incremento de resultados dos serviços prestados. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Índice de aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário. 
(Vide ficha dos indicadore(Vide ficha dos indicadore(Vide ficha dos indicadore(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)s no ANEXO 1)s no ANEXO 1)s no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Implantar pelo menos uma prática publicada no Banco de Boas Implantar pelo menos uma prática publicada no Banco de Boas Implantar pelo menos uma prática publicada no Banco de Boas Implantar pelo menos uma prática publicada no Banco de Boas 
Práticas de GestPráticas de GestPráticas de GestPráticas de Gestão do Judiciário, por ano, até 2014 ão do Judiciário, por ano, até 2014 ão do Judiciário, por ano, até 2014 ão do Judiciário, por ano, até 2014     

Índice de Índice de Índice de Índice de 
aproveitamento aproveitamento aproveitamento aproveitamento 
das Boas Práticas das Boas Práticas das Boas Práticas das Boas Práticas 
de Gestão do de Gestão do de Gestão do de Gestão do 
Poder Judiciário Poder Judiciário Poder Judiciário Poder Judiciário     

Não há Não há Não há Não há 
registroregistroregistroregistro    1111    1111    1111    1111    1111    

4444    

 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Criação da editora do Poder Judiciário (SEGER); 
• Terceirização do arquivo (SEFIN); 
• Revisão e modernização do sistema normativo do TJCE (AUDIN); 
• Catálogo de boas práticas do TJCE (SEGER). 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Suporte. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do judiciário. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
    
Garantir que as unidades administrativas e judiciárias estejam alinhadas à 
estratégia do Poder Judiciário cearense. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
 
• Índice de gestão participativa; 
• Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos.  
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  
IndicaIndicaIndicaIndicadordordordor  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Realizar 100% das reuniões previstas no ano, até 2014 Realizar 100% das reuniões previstas no ano, até 2014 Realizar 100% das reuniões previstas no ano, até 2014 Realizar 100% das reuniões previstas no ano, até 2014     Índice de gestão Índice de gestão Índice de gestão Índice de gestão 
participativaparticipativaparticipativaparticipativa    

1111    1111    1111    1111    1111    1111    
1111    

Obter 90% dObter 90% dObter 90% dObter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos, até e sucesso na execução de projetos estratégicos, até e sucesso na execução de projetos estratégicos, até e sucesso na execução de projetos estratégicos, até 
2014 2014 2014 2014     

Índice de sucesso Índice de sucesso Índice de sucesso Índice de sucesso 
na execução dos na execução dos na execução dos na execução dos 
projetos projetos projetos projetos 
estratégicosestratégicosestratégicosestratégicos    70%**70%**70%**70%**    65%65%65%65%    70%70%70%70%    76%76%76%76%    82%82%82%82%    90%90%90%90%    

3333    

(**) Execução dos projetos previstos no Plano Estratégico 2007-2009. 
 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Comissão Estratégica; 
• Escritório de gerenciamento de projetos; 
• Transformação da Assessoria de Planejamento em Secretaria de Planejamento e 
Gestão. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Desenvolvimento Humano. 
 
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico:     
 
Garantir a valorização dos magistrados e servidores.  
 
Descrição do ObjetiDescrição do ObjetiDescrição do ObjetiDescrição do Objetivo:vo:vo:vo:    
    
Reconhecer, dar oportunidades, promover excelência em capacitação, fazendo com 
que magistrados e servidores se sintam afiliados à instituição, garantindo que esses 
possuam conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao bom funcionamento 
da entidade. 
  
Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo:     
    
• Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação; 
• Índice do Clima Organizacional.  
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Aplicar 0,15% do valor do orçamento executado em Aplicar 0,15% do valor do orçamento executado em Aplicar 0,15% do valor do orçamento executado em Aplicar 0,15% do valor do orçamento executado em 
capacitação, até 2014.capacitação, até 2014.capacitação, até 2014.capacitação, até 2014.    

Percentual do Percentual do Percentual do Percentual do 
orçamento de orçamento de orçamento de orçamento de 
custeio aplicado custeio aplicado custeio aplicado custeio aplicado 
em capacitaçãoem capacitaçãoem capacitaçãoem capacitação    0,03%0,03%0,03%0,03%    0,06%0,06%0,06%0,06%    0,09%0,09%0,09%0,09%    0,12%0,12%0,12%0,12%    0,13%0,13%0,13%0,13%    0,15%0,15%0,15%0,15%    

2222    

Obter 80% de avaliações positiObter 80% de avaliações positiObter 80% de avaliações positiObter 80% de avaliações positivas do clima organizacional, até vas do clima organizacional, até vas do clima organizacional, até vas do clima organizacional, até 
2014.2014.2014.2014.    Índice do Clima Índice do Clima Índice do Clima Índice do Clima 

OrganizacionalOrganizacionalOrganizacionalOrganizacional    
Não há Não há Não há Não há 
registroregistroregistroregistro    20%20%20%20%    35%35%35%35%    55%55%55%55%    70%70%70%70%    80%80%80%80%    

3333    

 
Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados:     
 
• Elaboração e implantação de plano de cargos, carreiras e remuneração; 
• Convênio imobiliário (SEFIN); 
• Formação continuada com ênfase na Pós-Graduação; 
• Núcleo de educação à distância. 
 (Vide ficha dos projetos no ANEXO 2) (Vide ficha dos projetos no ANEXO 2) (Vide ficha dos projetos no ANEXO 2) (Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Desenvolvimento Humano. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
    
Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Adequar conhecimentos, habilidades e atitudes de magistrados e servidores, na 
quantidade necessária em cada setor do judiciário cearense, visando uma melhor 
prestação jurisdicional. 
  
Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:Indicadores Relacionados ao Objetivo:        
    
• Índice de capacitação nas competências estratégicas (gestão estratégica, gestão 
de processos de trabalho, gestão da informação e gestão de pessoas); 
• Percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada de pessoal. 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
    

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
bbbbaseaseasease  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Obter 50% de capacitação nas competências estratégicas, até Obter 50% de capacitação nas competências estratégicas, até Obter 50% de capacitação nas competências estratégicas, até Obter 50% de capacitação nas competências estratégicas, até 
2014. 2014. 2014. 2014.     

Índice de Índice de Índice de Índice de 
capacitação nas capacitação nas capacitação nas capacitação nas 
competências competências competências competências 
estratégicasestratégicasestratégicasestratégicas    0%0%0%0%    10%10%10%10%    20%20%20%20%    30%30%30%30%    40%40%40%40%    50%50%50%50%    

1111    

AumentAumentAumentAumentar para 50%, até 2014.ar para 50%, até 2014.ar para 50%, até 2014.ar para 50%, até 2014.    

Percentual de Percentual de Percentual de Percentual de 
unidades unidades unidades unidades 
judiciárias com judiciárias com judiciárias com judiciárias com 
quantidade quantidade quantidade quantidade 
adequada de adequada de adequada de adequada de 
pessoalpessoalpessoalpessoal    27,07%27,07%27,07%27,07%    30%30%30%30%    35%35%35%35%    40%40%40%40%    45%45%45%45%    50%50%50%50%    

2222    

 
Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:Projetos Relacionados:        
 
• Desenvolvimento do sistema “JUS COMARCA” (ASPRES); 
• Melhoria no atendimento ao jurisdicionado; 
• Priorização de competências; 
• Concurso público para provimento de cargos de Magistrados. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Tecnologia da Informação. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Automatizar e interligar procedimentos e sistemas através da informatização 
visando à racionalização, padronização, otimização das rotinas de trabalho das 
atividades fim e meio e a promoção de informações gerenciais fidedignas e em 
tempo hábil.  
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo:     
 
• Índice de virtualização dos processos; 
• Índice de integração dos sistemas. 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    

    

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos  

Obter 100% dos processos virtualizados, Obter 100% dos processos virtualizados, Obter 100% dos processos virtualizados, Obter 100% dos processos virtualizados, até 2014. até 2014. até 2014. até 2014.     Índice de Índice de Índice de Índice de 
virtualização dos virtualização dos virtualização dos virtualização dos 
processosprocessosprocessosprocessos    2%2%2%2%    30%30%30%30%    100%100%100%100%    100%100%100%100%    100%100%100%100%    100%100%100%100%    

1111    

Aumentar para 100% a integração dos sistemas, até 2014. Aumentar para 100% a integração dos sistemas, até 2014. Aumentar para 100% a integração dos sistemas, até 2014. Aumentar para 100% a integração dos sistemas, até 2014.     
Índice de Índice de Índice de Índice de 
integração dos integração dos integração dos integração dos 
sistemassistemassistemassistemas    28%*28%*28%*28%*    45%45%45%45%    60%60%60%60%    75%75%75%75%    90%90%90%90%    100%100%100%100%    

3333    

   (*) Estimativa considerando-se os sistemas atuais. 
 
Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados:     
 
• Aquisição de programa de auditoria (AUDIN); 
• Monitoria e fiscalização dos recolhimentos do FERMOJU nas serventias judiciais e 
extrajudiciais (SRHGF); 
• Virtualização dos processos judiciários e administrativos (SETIN); 
• Aprimoramento do ponto eletrônico (SETIN); 
• Integração dos sistemas administrativo e financeiro; 
• Sistema de armazenamento e consulta de dados audiovisuais de audiências e 
sessões; 
• Substituição eficaz dos softwares pagos por livres.  
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema:    
 
Financeiros. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Assegurar recursos para a execução da estratégia. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Buscar recursos junto às entidades públicas e privadas, nas esferas estadual, federal 
e internacional, visando o aumento da garantia da execução da estratégia. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo:     
 
• Índice de orçamento estratégico; 
• Índice de execução do orçamento estratégico. 
(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)(Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
 

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha de Linha de Linha de Linha de 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2012012012013333    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos  

Disponibilizar 60% do valor do orçamento total para iniciativas Disponibilizar 60% do valor do orçamento total para iniciativas Disponibilizar 60% do valor do orçamento total para iniciativas Disponibilizar 60% do valor do orçamento total para iniciativas 
estratégicas, até 2014.estratégicas, até 2014.estratégicas, até 2014.estratégicas, até 2014.    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
orçamento orçamento orçamento orçamento 
estratégicoestratégicoestratégicoestratégico    37%*37%*37%*37%*    40%40%40%40%    44%44%44%44%    49%49%49%49%    55%55%55%55%    60%60%60%60%    

2222    

Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativasAumentar para 100% o valor executado nas iniciativasAumentar para 100% o valor executado nas iniciativasAumentar para 100% o valor executado nas iniciativas    
estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014.estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014.estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014.estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014.    

Índice de execução Índice de execução Índice de execução Índice de execução 
do orçamento do orçamento do orçamento do orçamento 
estratégicoestratégicoestratégicoestratégico    90%*90%*90%*90%*    92%92%92%92%    94%94%94%94%    96%96%96%96%    98%98%98%98%    100%100%100%100%    

1111    

(*) Considerando o orçamento do FERMOJU. 
 
Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados:     
 
• Remuneração dos depósitos judiciais (SEFIN);  
• Comissão de orçamento participativo. 
(Vide(Vide(Vide(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2) ficha dos projetos no ANEXO 2) ficha dos projetos no ANEXO 2) ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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Tema:Tema:Tema:Tema: 
 
Infraestrutura. 
 
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:    
 
Garantir infraestrutura adequada. 
 
Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:Descrição do Objetivo:    
 
Viabilizar instalações adequadas para recepção do jurisdicionado, bem como, aos 
magistrados e servidores para a prestação de seus serviços. 
 
Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicadores Relacionados ao Objetivo:     
 
• Índice de satisfação com as instalações físicas;  
• Índice de condições de trabalho.  
 (Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1) (Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1) (Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1) (Vide ficha dos indicadores no ANEXO 1)    
 

MetaMetaMetaMeta  
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador  

Linha dLinha dLinha dLinha de e e e 
basebasebasebase  2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

Projetos em Projetos em Projetos em Projetos em 
andamento e andamento e andamento e andamento e 

novosnovosnovosnovos    

Obter 75% de avaliações positivas sobre instalações físicas, até Obter 75% de avaliações positivas sobre instalações físicas, até Obter 75% de avaliações positivas sobre instalações físicas, até Obter 75% de avaliações positivas sobre instalações físicas, até 
2014.2014.2014.2014.    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
satisfação com as satisfação com as satisfação com as satisfação com as 
instalações físicasinstalações físicasinstalações físicasinstalações físicas    Não há Não há Não há Não há 

registroregistroregistroregistro    40%40%40%40%    48%48%48%48%    56%56%56%56%    64%64%64%64%    75%75%75%75%    

5555    

Atender 100% da norma sobreAtender 100% da norma sobreAtender 100% da norma sobreAtender 100% da norma sobre condições de trabalho ideais, até  condições de trabalho ideais, até  condições de trabalho ideais, até  condições de trabalho ideais, até 
2014.2014.2014.2014.    

Índice de Índice de Índice de Índice de 
condições de condições de condições de condições de 
trabalho.trabalho.trabalho.trabalho.    Não há Não há Não há Não há 

registroregistroregistroregistro    10%10%10%10%    25%25%25%25%    45%45%45%45%    75%75%75%75%    100%100%100%100%    

5555    

 
Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados: Projetos Relacionados:     
 
• Reforma e ampliação das unidades do Poder Judiciário cearense (SECAD); 
• Construção de fóruns no interior (SECAD); 
• Aquisição de mobiliário para o Poder Judiciário cearense (SECAD); 
• Manutenção geral de prédios do interior (SECAD); 
• Comissão de saúde e segurança no trabalho. 
(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)(Vide ficha dos projetos no ANEXO 2)    
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MATRIZ DE INDICADORESMATRIZ DE INDICADORESMATRIZ DE INDICADORESMATRIZ DE INDICADORES    

1.1.1.1. IndicadoIndicadoIndicadoIndicador 01:r 01:r 01:r 01:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de satisfação do jurisdicionado 
Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de pesquisados satisfeitos com o Poder 
Judiciário cearense. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Anualmente 

Onde mOnde mOnde mOnde mediredirediredir    Tribunal de Justiça e Comarcas de Entrâncias iniciais 

Por que medirPor que medirPor que medirPor que medir    Avaliar a satisfação dos clientes diretos e interessados. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % de aprovação em pesquisa específica realizada 
permanentemente, com os jurisdicionados e interessados, pela 
internet. 

2.2.2.2. Indicador 02:Indicador 02:Indicador 02:Indicador 02:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Taxa de congestionamento (conhecimento)  

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a taxa de congestionamento na fase de conhecimento 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria Judiciária (SEJUD) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    1º grau e Juizados Especiais 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Trata-se de um indicador da Resolução nº 76/2009 do CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Total de processos baixados em relação ao somatório de casos 
novos mais casos pendentes. 

3.3.3.3. Indicador 03:Indicador 03:Indicador 03:Indicador 03:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Taxa de congestionamento (execução)  

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a taxa de congestionamento na fase de execução. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria Judiciária (SEJUD) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    1º grau e Juizados Especiais 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Trata-se de um indicador da Resolução nº 76/2009 do CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Total de processos de execução baixados em relação ao somatório 
de casos novos de execução, casos pendentes execução, 
execução judiciais e execução pendentes. 

4.4.4.4. Indicador 04:Indicador 04:Indicador 04:Indicador 04:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Número de ações sociais 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IIIIndicadorndicadorndicadorndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de ações que beneficiam a sociedade. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 



 

 

 
27 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Somatório do número de ações sociais. 

5.5.5.5. Indicador 05:Indicador 05:Indicador 05:Indicador 05:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Número de ações voltadas para a preservação do meio ambiente 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de ações voltadas para a preservação do meio 
ambiente. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Buscar atender a Recomendação n.º 11/2007 do CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Total de ações realizadas em prol da preservação do meio 
ambiente. 

6.6.6.6. Indicador 06:Indicador 06:Indicador 06:Indicador 06:    

ININININDICADOR: DICADOR: DICADOR: DICADOR: Índice de atendimento à demanda.  

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a relação entre processos baixados e casos novos. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria Judiciária (SEJUD) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    2º grau, 1º grau, Turmas Recursais e Juizados Especiais 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Processos baixados em relação aos casos novos. 

7.7.7.7. Indicador 07:Indicador 07:Indicador 07:Indicador 07:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de inserções institucionais na mídia 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de matérias enviadas pela Assessoria de 
Comunicação e publicadas na mídia, bem como, o número de 
campanhas publicitárias veiculadas. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Mídia 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Quantidade de inserções na mídia no período. 

8.8.8.8. Indicador 08:Indicador 08:Indicador 08:Indicador 08:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de matérias institucionais positivas 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de matérias que causam impacto positivo na 
imagem do Poder Judiciário cearense. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Comunicação 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Mídia 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 
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Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre o total de matérias institucionais positivas veiculadas na 
mídia sobre Poder Judiciário cearense em relação ao total de 
matérias veiculadas na mídia. 

 

9.9.9.9. Indicador 09:Indicador 09:Indicador 09:Indicador 09:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Eficiência operacional 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a despesa por processo judicial baixado. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Finanças (SEFIN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Despesa total, menos inativo, menos precatório, menos 
Investimentos, mais depreciação em relação aos processos 
baixados. 

10.10.10.10. Indicador 10:Indicador 10:Indicador 10:Indicador 10:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Eficiência na arrecadação de receitas 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a relação entre receitas e despesas. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Finanças (SEFIN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Somatório das receitas de custas, recolhimentos diversos, 
recolhimento INSS e recolhimento IR, em relação à despesa total 
menos inativos, precatório, investimentos e mais depreciação. 

11.11.11.11. Indicador 11:Indicador 11:Indicador 11:Indicador 11:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Número de parcerias formais em prol da justiça 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de parcerias formais que visem oferecer 
condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça 
cearense. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Central de Contratos e Convênios 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Necessidade de verificar parcerias que possam trazer melhorias 
nos serviços prestados pelo Poder Judiciário cearense. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Somatório das parcerias formais realizadas em prol da Justiça. 

12.12.12.12. IndicIndicIndicIndicador 12:ador 12:ador 12:ador 12:    

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR: Produtividade do magistrado 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade média de processos julgados por magistrado. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria Judiciária (SEJUD) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 
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Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    1º grau, 2º grau, Turmas Recursais e Juizados 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Total de julgados em relação ao total de magistrados. 

 

13.13.13.13. Indicador 13:Indicador 13:Indicador 13:Indicador 13:    

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR: Índice de aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder 
Judiciário 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de Boas Práticas implementadas que foram 
publicadas no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê Por quê Por quê Por quê medirmedirmedirmedir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    Somatório do número de Boas Práticas implementadas. 

14.14.14.14. Indicador 14:Indicador 14:Indicador 14:Indicador 14:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de gestão participativa 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de reuniões de análise da estratégia realizadas. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Trimestralmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre reuniões de análise da estratégia realizadas em relação às 
reuniões previstas no período. 

15.15.15.15. Indicador 15:Indicador 15:Indicador 15:Indicador 15:    

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR: Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de projetos concluídos. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Assessoria de Planejamento (ASPLAN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Trimestralmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre projetos estratégicos concluídos e com suas metas 
internas alcançadas em relação ao total de projetos estratégicos 
previstos no plano para o período. 

16.16.16.16. Indicador 16:Indicador 16:Indicador 16:Indicador 16:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Percentual do orçamento do custeio aplicado em capacitação 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o valor aplicado em capacitação em relação ao orçamento 
total executado. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretário de Finanças (SEFIN) 

Quando Quando Quando Quando medirmedirmedirmedir    Mensalmente 
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Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre o valor aplicado em capacitação e o orçamento total 
executado. 

 

17.17.17.17. Indicador 17:Indicador 17:Indicador 17:Indicador 17:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice do clima organizacional 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicaIndicaIndicaIndicadordordordor    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede as avaliações positivas em relação ao total de avaliações na 
pesquisa de clima organizacional. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Departamento de Recursos Humanos. 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Anualmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre as avaliações positivas sobre o total de avaliações na 
pesquisa de clima organizacional. 

 

18.18.18.18. Indicador 18:Indicador 18:Indicador 18:Indicador 18:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede a quantidade de pessoas treinadas com pelo menos 20 horas 
nas competências estratégicas em relação ao total de pessoas. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Serviço de Treinamento 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Semestralmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense  

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre as pessoas treinadas pelo menos 20 horas nas 
competências estratégicas sobre o total de pessoas. 

 

19.19.19.19. Indicador 19:Indicador 19:Indicador 19:Indicador 19:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada de 
pessoal 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O O O O quê medequê medequê medequê mede    Mede a quantidade de unidades judiciárias (varas, juizados, turmas 
recursais e gabinetes de Desembargadores) com a quantidade de 
pessoal adequado segundo o Código de Organização Judiciária. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU (SRHGF) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Semestralmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Avaliar se o número de servidores lotados nas unidades judiciárias 
é adequado. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % de unidades judiciárias com pessoal adequado sobre o total de 
unidades judiciárias. 
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20.20.20.20. Indicador 20:Indicador 20:Indicador 20:Indicador 20:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de virtualização dos processos 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de processos judiciais eletrônicos. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria Judiciária (SEJUD) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medOnde medOnde medOnde mediriririr    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Trata-se de um indicador da Resolução nº 76/2009 do CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % de processos colocados na forma virtual sobre o total de 
processos (somatório dos virtual e em papel). 

21.21.21.21. Indicador 21:Indicador 21:Indicador 21:Indicador 21:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de integração dos sistemas 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o percentual de sistemas integrados em relação ao total de 
sistemas passíveis de serem integrados. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Semestralmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Para acompanhar a integração entre os sistemas que devem ser 
integrados evitando retrabalho dos usuários. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % de sistemas integrados sobre o total de sistemas. 

22.22.22.22. Indicador 22:Indicador 22:Indicador 22:Indicador 22:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de orçamento estratégico 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas em 
relação ao orçamento total. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Finanças (SEFIN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas em 
relação ao orçamento total. 

23.23.23.23. Indicador 23:Indicador 23:Indicador 23:Indicador 23:    

INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: INDICADOR: Índice de execução do orçamento estratégico 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficiência 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede o valor executado nas iniciativas estratégicas em relação ao 
valor disponibilizado para tal. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Finanças (SEFIN) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Mensalmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre o valor executado nas iniciativas estratégicas em relação 
ao valor disponibilizado para tal. 
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24.24.24.24. Indicador 24:Indicador 24:Indicador 24:Indicador 24:    

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR: Índice de satisfação com as instalações físicas 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Efetividade 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede as avaliações positivas quanto à adequação das instalações 
físicas em relação ao total de avaliações nestes itens da pesquisa 
de clima organizacional. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FREMOJU (SRHGF) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Anualmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre as avaliações positivas quanto à adequação das 
instalações físicas em relação ao total de avaliações nestes itens 
da pesquisa de clima organizacional. 

25.25.25.25. Indicador 25:Indicador 25:Indicador 25:Indicador 25:    

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR: : : : Índice de condições de trabalho 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    

Eficácia 

O quê medeO quê medeO quê medeO quê mede    Mede quais itens são atendidos pela Norma Regulamentadora 17 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em relação ao total de itens. 

Quem medeQuem medeQuem medeQuem mede    Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FREMOJU (SRHGF) 

Quando medirQuando medirQuando medirQuando medir    Anualmente 

Onde medirOnde medirOnde medirOnde medir    Poder Judiciário cearense 

Por quê medirPor quê medirPor quê medirPor quê medir    Indicador proposto pelo CNJ. 

Como medirComo medirComo medirComo medir    % entre os itens que são atendidos pela Norma Regulamentadora 
17 do Ministério do Trabalho e Emprego, em relação ao total de 
itens. 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto “Implantação de grupo de trabalho para agilização do trânsito em julgado” 

objetiva dar vazão aos expedientes forenses para descongestionamento dos 

serviços recursais cíveis. O grupo de trabalho será composto por servidores do 

Departamento Judiciário Cível, que se reunirão aos sábados.   

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Departamento Judiciário Cível. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Com a implantação deste projeto os expedientes que estão passíveis de 

cumprimento serão efetuados, contribuindo para o descongestionamento do 

Departamento Judiciário Cível, e, consequentemente, para uma prestação 

jurisdicional célere e efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Grupo de trabalho para agilização da 
certificação do trânsito em julgado 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Revisar, otimizar, padronizar, informatizar e normatizar os procedimentos judiciais 

no âmbito do Poder Judiciário cearense, observando as particularidades de cada 

área. 

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria Judiciária, Secretaria de Tecnologia da Informação e Unidades Judiciárias.  

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

Todos os procedimentos sugeridos buscam uma maior agilidade e uniformização nos 

procedimentos judiciais. A padronização gerada permite uma melhor gestão dos 

conhecimentos e facilita o aprendizado das pessoas que venham a ingressar no 

setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Padronização de procedimentos judiciais 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Criação de um Manual de Cálculos Judiciais para auxiliar as atividades relacionadas 

nas unidades judiciárias, garantindo a segurança jurídica. 

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria Judiciária e Unidades Judiciárias.  

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

A ausência de dispositivo legal faz com que sejam adotados alguns procedimentos 

da Justiça Federal. Desta forma, torna-se necessária a elaboração de um manual e a 

disponibilização do mesmo junto às unidades judiciárias. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Unificação e disponibilização dos procedimentos 
de cálculos judiciais 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Criação de Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem voltadas para soluções 

pré-processuais como um meio alternativo de resolução de conflitos. Estas unidades 

serão compostas por servidores do Poder Judiciário cearense e por voluntários. 

1.1.1.1. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

2.2.2.2. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Judiciária e Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU.  

3.3.3.3. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

As Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem serão órgãos auxiliares das 

demais unidades jurisdicionais de primeiro e de segundo graus do Poder Judiciário 

cearense. Trata-se de prevenir e resolver conflitos de forma pacífica, com a 

participação direta de voluntários e servidores da própria Justiça de modo 

descentralizado, mediante a aplicação de técnicas de autocomposição permitidas 

pela nossa legislação, a fim de contribuir com o sistema judicial. Poderão ser 

estruturadas por entidades da sociedade civil e pelos postos de atendimento de 

Justiça Comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem 
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1. Escopo ou finalidade do pr1. Escopo ou finalidade do pr1. Escopo ou finalidade do pr1. Escopo ou finalidade do projetoojetoojetoojeto    

O “Mutirão de Sentenças” tem por objetivo gerar políticas que viabilizem o 

julgamento dos processos conclusos para decisão há mais de 90 (noventa) dias. Os 

juízes participantes do projeto receberão recompensas a serem definidas, devendo 

se comprometer com o plano de trabalho a ser instituído pela Presidência do 

Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria Geral da Justiça, sem prejuízo dos serviços 

das unidades de que são titulares de modo a não haver processos conclusos em seu 

gabinete há mais de 90 dias. 

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Corregedoria Geral da Justiça, Secretaria Judiciária, Turmas Recursais e Comarcas. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

Com a implantação deste projeto, estaremos assegurando que os processos 

conclusos a mais de 90 (noventa) dias sejam julgados com mais rapidez, 

contribuindo para a promoção da celeridade processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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Mutirão de Sentenças 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Criar uma comissão de educação ambiental para disseminar práticas ambientais no 

Poder Judiciário cearense. A comissão será composta por colaboradores de vários 

setores como Secretaria Geral, Assessoria Especial da Presidência, Assessoria de 

Planejamento, Assessoria de Comunicação, Serviço de Treinamento e servidores 

com especialização no assunto. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Social e ambiental. 

Objetivo Estratégico: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Assessoria Especial da Presidência, Assessoria de Planejamento, 

Assessoria de Comunicação e Serviço de Treinamento. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A Recomendação nº. 11/2007 do Conselho Nacional de Justiça propõe ações a serem 

desenvolvidas no âmbito do Judiciário para implantação de políticas para 

preservação do meio ambiente. A comissão de educação ambiental será uma forma 

de aplicar a Recomendação em alusão neste Poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 
 

Sustentabilidade Ambiental 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto consiste em implantar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará a “Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos”.    

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Social e ambiental. 

Objetivo Estratégico: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria Especial da Presidência e Consultoria Jurídica. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A Recomendação nº. 11/2007 do Conselho Nacional de Justiça propõe ações a serem 

desenvolvidas no âmbito do Judiciário para implantação de políticas para 

preservação do meio ambiente. A implantação da “Coleta Seletiva de Resíduos 

Sólidos” será uma ação a ser desenvolvida por este Poder com a finalidade de 

destinar o tratamento adequado aos resíduos sólidos, atendendo, portanto, os 

princípios considerados pela referida Recomendação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Estabelecer suporte a educação à distância e a audiências em presídios através de 

videoconferências. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Social e Ambiental. 

Objetivo: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Magistrados, operadores do direito e apenados. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Promover a ressocialização dos apenados através de cursos de formação a serem 

ministrados a partir de ambientes remotos. Estes cursos serão ofertados pelas 

Secretarias de Educação, Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e outros. A 

disponibilização dessa infraestrutura poderá ser utilizada na realização de 

audiências judiciais com recursos de videoconferências nas hipóteses autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Educação e Audiências em Presídios 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Criação de um Plano de Gerenciamento Ambiental no Poder Judiciário cearense, 

estabelecendo as políticas ambientais e os planos de ação. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Social e ambiental. 

Objetivo Estratégico: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral e Assessoria Especial da Presidência. 

4.4.4.4. JustificatJustificatJustificatJustificativaivaivaiva    

Atender a necessidade de agregar valores ambientais à Administração Pública, 

principalmente ao Poder Judiciário, aplicando a Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Plano de Gerenciamento Ambiental 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Criação de mecanismos necessários que garantam a descentralização do acesso às 

Certidões Cíveis e Criminais pelos cidadãos. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Acesso à Justiça. 

Objetivo Estratégico: Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Judiciária, Secretaria de Tecnologia da Informação e Unidades Judiciárias.  

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O fornecimento atual de Certidões Cíveis e Criminais é centralizado no Fórum da 

Comarca de Fortaleza. Além disso, no Portal Institucional na internet disponibiliza-se 

apenas a Certidão Criminal. Desta forma, é necessária uma maior descentralização 

do acesso às Certidões Cíveis e Criminais pelos cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Garantir a Descentralização do Acesso dos 
Cidadãos às Certidões Cíveis e Criminais 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Adotar solução para utilização de serviços de mensagens relativas às informações 

geradas pelos Sistemas das áreas judicial e administrativa como forma de promoção 

da transparência e otimização dos recursos. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Acesso à Justiça. 

Objetivo Estratégico: Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação, Unidades Judiciárias e Operadores do 

Direito. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A adoção de ferramenta que possibilite maior interação entre a sociedade e o Poder 

Judiciário pela distribuição de informações judiciais e administrativas por meio de 

Mensagens SMS enviadas àqueles que possuem aparelhos de telefonia móvel 

celular.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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NOME DO PROJETO: 
 
 

Sistema de Mensagem Judicial e Administrativa 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Democratizar o acesso à justiça, a partir do oferecimento de orientação jurídica 

gratuita, bem como a pacificação social, a partir da mediação de conflitos cíveis de 

menor complexidade e de família, permitindo que os litigantes construam a solução 

do litígio, além de descentralizar as ações do Judiciário, por meio da instalação de 

unidades em locais estratégicos. 

2. Alinh2. Alinh2. Alinh2. Alinhamento estratégicoamento estratégicoamento estratégicoamento estratégico    

Tema: Acesso à Justiça. 

Objetivo Estratégico: Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria Judiciária, Comarca de Fortaleza, estudantes de Direito, entidades sociais, 

religiosas e de ensino, lideranças comunitárias e órgãos públicos. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

O presente projeto se justifica pela necessidade de adotar políticas que facilitem o 

acesso à Justiça, sobretudo da população mais carente economicamente, bem como 

pela urgência no emprego de instrumentos que contribuam para a celeridade 

processual e eficácia da solução dos conflitos. Tendo em vista que o procedimento é 

simples e desburocratizado, e que a conciliação tem-se revelado como método 

alternativo por excelência e de grande cunho pacificador, as unidades dos Balcões 

de Justiça e Cidadania deverão ser instaladas no seio da própria comunidade, em 

pontos de fácil acesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Balcão da Justiça e Cidadania 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O presente projeto consiste em revitalizar e recuperar o antigo prédio do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, transformando-o em um Centro Cultural, o qual abrigará 

o Memorial deste Poder. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Administração Assessoria Especial da Presidência e 

Consultoria Jurídica. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Com a revitalização e recuperação do prédio histórico do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, mais um espaço de entretenimento será criado na Capital 

cearense, e que servirá de meio para aprimorar a comunicação dos feitos e da 

história do Judiciário local, bem como aproximar este do cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
Revitalização e recuperação do prédio histórico 

do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto visa desenvolver ações que aproximem o Poder Judiciário da comunidade. 

As ações previstas são palestras em colégios e distribuição de material informativo 

sobre o Poder. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação, Assessoria Especial da 

Presidência e Assessoria de Comunicação. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O projeto busca difundir informações sobre o Poder Judiciário cearense aos cidadãos, 

no intuito de contribuir para a aproximação destes ao universo judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

 
NOME DO PROJETO: 

 
O Judiciário cearense vai à comunidade 
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1.1.1.1. Escopo ou fiEscopo ou fiEscopo ou fiEscopo ou finalidade do projetonalidade do projetonalidade do projetonalidade do projeto    

O projeto tem como objetivo aproximar o Poder Judiciário da sociedade, 

conscientizando a população acerca dos seus direitos e do funcionamento da Justiça, 

informando sobre a atuação dos seus membros. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria Especial da Presidência, Assessoria de Comunicação e Operadores do 

Direito. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Verifica-se empiricamente uma desinformação da população sobre as atividades 

exercidas no Poder Judiciário. Isto faz com que algumas pessoas não procurem a 

Justiça por desconhecer o seu funcionamento.  Portanto, necessita-se de melhoria 

nos canais de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

A Justiça e o Cidadão 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Desenvolver iniciativas que aumentem a quantidade de ações do Poder Judiciário 

cearense divulgadas nos meios de comunicação do estado. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria de Comunicação. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Garantir um maior volume de informações das ações e decisões do Poder Judiciário 

alia-se à crescente exigência da sociedade. Atende-se, também, ao que determina a 

Resolução nº. 85/2009 do Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

A Justiça na Mídia 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade Escopo ou finalidade Escopo ou finalidade Escopo ou finalidade do projetodo projetodo projetodo projeto    

Disponibilizar o Portal da Transparência dos Recursos Financeiros no sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Finanças, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e 

Auditoria Interna.  

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O instrumento “Portal da Transparência” já é utilizado por outros órgãos e Poderes, 

visando o detalhamento das receitas e despesas como forma de facilitar o acesso 

das informações sobre o gerenciamento e utilização dos recursos financeiros 

públicos. Atende-se, também, ao que determina a Resolução nº. 79/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Portal da Transparência 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Este projeto tem como objetivo a elaboração de um manual com perguntas e 

respostas mais frequentes para orientação dos fornecedores do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Finanças e Departamento Financeiro. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O manual proporcionará uma melhor orientação para os fornecedores, permitindo 

uma qualidade dos serviços prestados por esses e, consequentemente, uma melhor 

gestão de custos operacionais por este Tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 
Manual do Fornecedor do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Implantar sistemática de abastecimento e manutenção de veículos, visando 

economia e uma melhor utilização dos recursos. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Comitê de Gestão e Programação Financeira, Departamento de Material e 

Patrimônio, Divisão de Serviços Gerais, Serviço de Compras e Serviço de 

Transportes. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A implantação da sistemática de abastecimento e manutenção de veículos 

proporcionará a redução dos custos operacionais, ao passo que serão evitados 

desperdícios com manutenção e abastecimento dos veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 
Sistemática de Abastecimento e Manutenção de 

Veículos 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade dEscopo ou finalidade dEscopo ou finalidade dEscopo ou finalidade do projetoo projetoo projetoo projeto    

O projeto visa reduzir o montante financeiro dos estoques de bens de almoxarifado. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração, Departamento de Material e Patrimônio, Divisão de 

Material e Departamento de Informática. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Com a implantação deste projeto, o gerenciamento do Almoxarifado será 

aprimorado, permitindo estoques com a quantidade ideal e uma melhor aplicação 

dos recursos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 

Redução dos Estoques de Almoxarifado 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto tem por finalidade renovar a frota de veículos deste Poder. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração e Departamento de Material e Patrimônio. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Garantir melhores condições operacionais, reduzir os gastos com manutenção de 

veículos, primando pela otimização dos recursos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Renovação da Frota 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Objetiva realizar eventos esportivos que permitam a integração dos servidores das 

diversas unidades deste Poder. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e 

Instituições. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral e Secretaria de Tecnologia da Informação. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A implantação do projeto proporcionará um fortalecimento e uma maior harmonia 

entre os servidores do Poder Judiciário cearense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

 
NOME DO PROJETO: 

 
Esporte como fator  

de integração 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Formalizar parcerias estratégicas junto a organizações governamentais ou não, na 

busca por novos recursos para o Poder Judiciário cearense. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e 

instituições. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral e Assessoria Especial da Presidência. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Buscar a formalização das parcerias junto às organizações governamentais ou não, 

para um melhor dimensionamento dos recursos necessários ao atendimento aos 

anseios da população cearense relativos à justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
Formalização de Parceiras para Auferir Novos 

Recursos 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto “Gestão das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ” tem por finalidade 

estabelecer ações que permitam a otimização da coleta dos indicadores da 

estatística “Justiça em Números” do Conselho Nacional de Justiça.  

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Melhorar a produtividade. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Judiciária e Divisão de Distribuição. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Dentre as ações a serem realizadas com a implantação do projeto, está a 

capacitação dos operadores do Sistema Processual (SPROC), o que permitirá o seu 

uso adequado, proporcionando, dessa forma, uma melhor produtividade desses 

usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 
Gestão das Tabelas Processuais Unificadas do 

CNJ 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Implementar uma comissão de servidores capacitados para atuarem como 

consultores, criando soluções técnicas para as necessidades das diversas unidades 

deste Poder. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Melhorar a produtividade 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria de Planejamento e Unidades do Judiciário. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A “Consultoria Interna” permitirá a busca de soluções a partir dos conhecimentos 

técnicos dos servidores da comissão, podendo o trabalho desenvolvido ser 

aperfeiçoado ou acompanhado por um consultor externo, se necessário. O projeto 

buscará aproveitar, reconhecer e valorizar os talentos internos ao mesmo tempo em 

que promoverá melhorias para as unidades sem a necessidade de despender muitos 

recursos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Consultoria Interna 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto visa criar uma editora no Poder Judiciário cearense, a qual será vinculada 

à Secretaria de Tecnologia da Informação. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da informação, Assessoria de 

Comunicação e Consultoria Jurídica. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Com a criação da editora, este tribunal produzirá livros e outros documentos 

relativos à sua atividade fim, o que contribuirá para a disseminação das boas 

práticas da Justiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Criação da editora do Poder Judiciário 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Objetiva a contratação de serviços de terceiros para organização, higienização e 

armazenamento dos arquivos em papel. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Finanças. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A terceirização dos arquivos em papel proporcionará um melhor armazenamento e 

organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Terceirização do Arquivo  
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto tem como objetivo padronizar, atualizar e facilitar o acesso ao conjunto de 

Leis, Regulamentos e Normas no âmbito do TJCE, permitindo o seu conhecimento e 

cumprimento (compliance). 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização Contínua. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria de Planejamento. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A implantação do projeto resultará num melhor conhecimento por parte dos 

gestores e demais servidores do Sistema Normativo do tribunal, além proporcionar 

as devidas atualizações no conjunto de Leis, Regulamentos e Normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
 
 

Revisão e Modernização do Sistema Normativo 
do TJCE 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto tem por finalidade coletar e divulgar, no âmbito local e nacional, boas 

práticas adotadas pelos magistrados cearenses. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral e Secretaria de Tecnologia da Informação. 

4.4.4.4. JusJusJusJustificativatificativatificativatificativa    

Atividades inovadoras com sucesso trazem conhecimentos novos que podem ser 

adotados como boas práticas. A transferência desse conhecimento e adequação a 

realidade permitem maior dinamismo ao Judiciário. Para tanto, a catalogação dessas 

boas práticas se faz necessária, possibilitando uma futura adesão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Catálogo de boas práticas 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Criação de uma Comissão Estratégica com o objetivo de assegurar o alinhamento 

das diversas áreas do Poder Judiciário cearense com o Plano Estratégico 2010-2014. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as Unidades do 

Judiciário. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria de Planejamento e Assessoria Especial da Presidência. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Este projeto busca assegurar o alinhamento e promover a articulação das diversas 

áreas do Poder Judiciário cearense, com vistas ao cumprimento, bem como a 

avaliação sistemática e a atualização do Plano Estratégico 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Comissão Estratégica 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Criação de unidade organizacional destinada à centralização e coordenação do 

gerenciamento de portfólio, programas ou projetos do Poder Judiciário cearense. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as Unidades do 

Judiciário. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Assessoria de Planejamento. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A centralização e a coordenação do gerenciamento de portfólio, programas ou 

projetos necessitam de uma unidade organizacional que permita dar suporte técnico 

(gerência de projetos) às unidades deste Poder e assegurar o alinhamento dessas ao 

Plano Estratégico 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Escritório de Gerenciamento de Projetos 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

A Secretaria de Planejamento e Gestão terá o objetivo de garantir que as ações 

inerentes à gestão do tribunal se desenvolvam a partir de uma perspectiva 

sistêmica e que a atualização das políticas e estratégias, bem como a programação 

anual de projetos e atividades, ocorram de forma articulada, compatível com as 

dotações orçamentárias, a partir de prioridades estabelecidas para o 

desenvolvimento institucional. Competirá ainda a Secretaria primar pela otimização 

organizacional e pela promoção de informações gerenciais que subsidie a tomada 

de decisão da Administração Superior, favorecendo a prestação jurisdicional de 

acordo com os padrões de qualidade e eficiência esperados.  

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as Unidades do 

Judiciário. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Assessoria de Planejamento. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

Convém aclarar que a proposta de reestruturação da Assessoria de Planejamento 

vai ao encontro da envergadura e alta responsabilidade necessária ao exercício do 

posto, conforme a Resolução n.º 70/2009, oriunda do Conselho Nacional de Justiça, a 

qual determina em seu art. 3º que o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica ou 

unidade análoga dos tribunais coordenará a elaboração, implementação e gestão do 

Planejamento Estratégico, bem como atuará nas áreas de gerenciamento de 

projetos, otimização de processos de trabalho e acompanhamento de dados 

estatísticos para a gestão da informação. 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
Transformação da Assessoria de Planejamento 

em Secretaria de Planejamento e Gestão 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Estabelecer instrumentos de apoio à concepção/revisão de Plano de Cargos, 

Carreiras e de Remuneração (PCCR). 

2.2.2.2. AlinhameAlinhameAlinhameAlinhamento estratégiconto estratégiconto estratégiconto estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração resultará na 

valorização dos servidores deste Poder, considerando que serão revisados critérios 

de promoção, aspectos remuneratórios, vantagens e benefícios, dentre outros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
Elaboração e Implantação de Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Este projeto objetiva firmar convênio com instituição financeira para financiamento 

imobiliário consignado para os servidores com taxas favorecidas e 90% de 

financiamento. 

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria de Finanças e Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

O convênio beneficiará inúmeros servidores do Poder Judiciário cearense através da 

concessão de condições diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
NOME DO PROJETO: 

 
Convênio Imobiliário 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Garantir o aperfeiçoamento e a formação continuada, inclusive em cursos de Pós-

Graduação “lato sensu” e “stricto sensu” dos servidores e magistrados do Poder 

Judiciário cearense. 

2.2.2.2. Alinhamento esAlinhamento esAlinhamento esAlinhamento estratégicotratégicotratégicotratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Escola Superior da 

Magistratura do Estado do Ceará. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O Poder Judiciário cearense dispõe de uma Escola Superior da Magistratura - ESMEC 

como entidade de ensino superior credenciada para o fornecimento de cursos de 

pós-graduação “lato sensu”. Desta forma, a ESMEC poderia atender as 

especificidade e necessidades dos serviços deste Poder. Quanto à necessidade de 

oferta de cursos “stricto sensu”, verifica-se a inexistência de tais procedimentos. 

Para tanto, sugere-se a criação de mecanismos semelhantes ao Poder Executivo 

cearense (Lei de incentivo à pós-graduação, por exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Formação Continuada com ênfase na Pós-
Graduação 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Instituir um Núcleo de Educação à Distância do Poder Judiciário cearense, 

objetivando a ampliação e a democratização das ações de capacitação por meio das 

novas tecnologias de comunicação e informatização.  

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Escola Superior da 

Magistratura do Estado do Ceará. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

As ações de capacitação deste Poder tem se concentrado, em sua maioria, na 

capital cearense, não alcançando os servidores lotados nas comarcas do interior. A 

proposta de Educação à Distância é uma maneira de capacitar estes servidores, 

além de ser uma forma de reduzir custos tanto com o planejamento quanto com a 

execução dos treinamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Núcleo de Educação à Distância 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Desenvolver sistema matemático computacional, intitulado “JUS COMARCA”, de 

simulação para alocação otimizada de magistrados em Comarcas do Estado do 

Ceará, visando indicar o número ideal de juízes necessários ao atendimento das 

atividades jurisdicionais. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria Geral, 

Assessoria Especial e Assessoria de Planejamento.  

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Com a implantação do sistema “JUS COMARCA” será possível alinhar o número de 

juízes às demandas de prestação de serviços. 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Desenvolvimento do sistema “JUS COMARCA” 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto pretende disponibilizar um melhor atendimento à população que busca o 

Poder Judiciário cearense. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Secretaria Judiciária. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Verifica-se com a rotina de trabalho que grande parte da população que busca a 

Justiça está em situação de vulnerabilidade social e emocional. Desta forma, o 

presente projeto se propõe a melhorar o atendimento ao jurisdicionado cearense, 

fazendo-o se sentir mais acolhido pela Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Melhoria no atendimento ao jurisdicionado  
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Identificar competências, habilidades e aptidões dos servidores, visando adequá-los 

a área de formação correta e como consequência a sua valorização. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Secretaria Judiciária. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Valorizar o servidor através da análise de suas competências, habilidades e 

aptidões, tornando-o pró-ativo e mais eficiente na execução de suas atividades, na 

medida em que o mesmo estará lotado na função em que melhor desempenhará as 

suas aptidões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Priorização de Competências 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

Realizar concurso público para provimento de cargos de Magistrados de 1º grau. 

2. Alin2. Alin2. Alin2. Alinhamento estratégicohamento estratégicohamento estratégicohamento estratégico    

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria Geral e Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

Considerando a criação dos novos cargos de juízes, faz-se necessário realizar 

Concurso Público para os seus provimentos a fim de que se possa atender a 

demanda por prestação jurisdicional e reduzir a taxa de congestionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
Concurso Público para provimento de cargos de 

Magistrados  
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Promover a informatização das atividades de auditoria. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação e Auditoria de Controle Interno. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A aquisição do programa de auditoria proporcionará, além de uma melhor 

produtividade da Auditoria de Controle Interno, a informatização dos procedimentos 

do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

NOME DO PROJETO: 
 

Aquisição de programa de auditoria 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Desenvolver atividades de fiscalização e monitoramento de serventias, através de 

sistemas informatizados. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O projeto permitirá a automatização da fiscalização e do monitoramento das 

serventias judiciais, resultando em um maior controle na arrecadação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Monitoria e fiscalização dos recolhimentos do 
FERMOJU nas serventias judiciais e 

extrajudiciais 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O presente projeto tem por finalidade promover: a digitalização do acervo de 

processos que tramitam nas unidades judiciárias; a adoção do processo eletrônico 

em todas as unidades judiciais de 1º e 2º graus; e a adoção do processo 

administrativo eletrônico para o trâmite das demandas administrativas 

apresentadas no TJCE. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria Judiciária. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O projeto possibilitará a celeridade na prestação jurisdicional com a supressão das 

atividades meramente burocráticas. Além disso, otimizará a utilização de recursos 

humanos e espaços físicos, garantirá a segurança do processo em si e possibilitará a 

transparência com a facilidade de acompanhamento por parte da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Virtualização dos processos judiciais e 
administrativos 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Aprimorar o controle de frequência dos servidores do Poder Judiciário. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Realizar o controle da frequência dos servidores de forma mais eficiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Aprimoramento do Ponto Eletrônico 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Integrar os procedimentos administrativos e financeiros, gerenciando de forma 

conjunta as informações orçamentária, financeira, patrimonial e de auditoria interna. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Finanças e Secretaria de 

Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

O projeto visa melhorar a rapidez e consistência das informações, bem como 

eliminar o re-trabalho. 
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NOME DO PROJETO: 
 
 

Integração dos Sistemas Administrativo e 
Financeiro 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Adotar soluções que possibilitem a gravação, degravação e busca de audiências em 

arquivos de vídeo e som, propiciando maior rapidez e fidedignidade na obtenção de 

provas para os Magistrados. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria Judiciária. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Adotar uma ferramenta que permita a realização de audiências de forma mais 

célere, segura, possibilitando ao Magistrado analisar o contexto em que as 

declarações foram dadas por aqueles que participam das audiências.  
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NOME DO PROJETO: 
 
 

Sistema de Armazenamento e Consulta de 
Dados Audiovisuais de Audiências e Sessões 
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1. Escopo1. Escopo1. Escopo1. Escopo ou finalidade do projeto ou finalidade do projeto ou finalidade do projeto ou finalidade do projeto    

Substituir de forma estruturada os softwares pagos pelos livres, buscando economia 

aliada à eficiência.  

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e Integrar Procedimentos e Sistemas 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

A substituição eficaz dos softwares pagos proporcionará a otimização dos recursos, 

além de adotar a tendência da Administração Pública atual, que é a de utilização de 

softwares livres.  
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NOME DO PROJETO: 
 
 

Substituição eficaz dos softwares pagos por 
livres  
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Este projeto visa à negociação com bancos para a captação de recursos para o 

FERMOJU advindos da remuneração dos depósitos judiciais. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Financeiros. 

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos para a execução da estratégia. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Finanças e Assessoria de Planejamento 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A remuneração dos depósitos judiciais proporcionará recursos que serão 

disponibilizados para a implementação dos projetos estratégicos. 
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Remuneração dos depósitos judiciais 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto tem como objetivo a instituição de uma comissão, com representantes de 

unidade administrativas e judiciárias e também de representantes de classes para 

fazer cumprir a Resolução n.º70/2009 do Conselho Nacional de Justiça. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Financeiros 

Objetivo Assegurar Recursos para a Execução da Estratégia. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Finanças; Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

4.4.4.4. JustifJustifJustifJustificativaicativaicativaicativa    

A comissão a ser implantada cumprirá a Resolução n.º 70/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça, que possibilitará a mensuração e o acompanhamento da 

execução dos projetos. 
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NOME DO PROJETO: 
 
 

Comissão de Orçamento Participativo 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Este projeto objetiva reformar e ampliar diversas unidades do Poder Judiciário 

cearense, de forma a garantir infraestrutura adequada para os clientes internos e 

externos. Vale destacar, que as reformas e ampliações irão atentar para a promoção 

da acessibilidade aos deficientes físicos. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU 

e Departamento de Engenharia. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A implementação deste projeto proporcionará uma melhor infraestrutura para 

magistrados, servidores e jurisdicionados das unidades do Poder Judiciário cearense 

a serem ampliadas ou reformadas. 
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Reforma e Ampliação das unidades do Poder 
Judiciário cearense 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

O projeto objetiva construir Fóruns nas Comarcas do interior do Estado. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU 

e Departamento de Engenharia. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

A construção de fóruns possibilitará o estabelecimento de uma infraestrutura 

adequada à recepção dos servidores, magistrados e jurisdicionados. 
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Construção de Fóruns no interior  
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Objetiva a aquisição de mobiliário para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e 

Comarcas. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Infraestrutura 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU 

e Departamento de Material e Patrimônio. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Equipar os setores com mobiliário ergonômico, melhorando as condições no 

ambiente físico de trabalho e atentando para a preservação da saúde dos seus 

recursos humanos de modo a prevenir distúrbios físicos.  
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Aquisição de Mobiliário para o Poder Judiciário 
cearense 
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1.1.1.1. Escopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projetoEscopo ou finalidade do projeto    

Realizar a Manutenção Geral de Prédios do Interior. 

2.2.2.2. Alinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégicoAlinhamento estratégico    

Tema: Infraestrutura 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

3.3.3.3. Clientes do projetoClientes do projetoClientes do projetoClientes do projeto    

Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Recursos 

Humanos e Gestão do FERMOJU e Departamento de Engenharia. 

4.4.4.4. JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

Viabilizar instalações adequadas para recepção do jurisdicionado, bem como, aos 

magistrados e servidores para a prestação de seus serviços de modo a contribuir 

com a manutenção de sua produtividade. 

     

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 

NOME DO PROJETO: 
 
 

Manutenção Geral de Prédios do Interior 
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1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto1. Escopo ou finalidade do projeto    

O projeto tem por finalidade instituir uma Comissão de Saúde e Segurança no 

trabalho, que desenvolva ações que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico2. Alinhamento estratégico    

Tema: Infraestrutura 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto3. Clientes do projeto    

Secretaria de Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU 

e Departamento Médico. 

4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa4. Justificativa    

A criação desta comissão se justifica pela necessidade de implementação da Norma 

Regulamentadora n.º 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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